
 

 

Ohje Lions-ritariksi lyöjälle 
 
Ritariksi lyöminen tapahtuu mahdollisimman juhlavassa klubin tilaisuudessa, kuten vuosijuhlassa 
tai vuosikokouksessa. Ainakin ritariksi lyöjän ja tulevan ritarin olisi hyvä olla melko juhlavasti 
pukeutuneita. Puolisoiden läsnäolo on suotavaa. On toivottavaa, että tuleva ritari ei tiedä asiasta 
etukäteen. Lyöjän tulee opastaa etukäteen järjestäjiä tarpeellisten välineiden ja tarvikkeiden, kuten 
pieluksen (palli tai tyyny), miekan, kehystetyn jäsenyystodistuksen, merkkien ja puolison kukkien 
hankkimisessa. Lyöjänä voi toimia vain toinen ritari. 
 
Tilaisuuden kulku 
Tilaisuuden puheenjohtaja kutsuu ritariksi lyöjän aloittamaan toimituksen. Lyöjä toteaa seuraavaa: 
Hyvät juhlavieraat, arvoisat tilaisuuden osanottajat tai hyvät lionit, puolisot ja seuralaiset, nyt seuraa 
tämän tilaisuuden juhlava tapahtuma, joten pyydän teitä seuraamaan tapahtumaa sille kuuluvalla 
arvokkuudella. Minut on valtuutettu suorittamaan tämä merkittävä tapahtuma, mistä olen erittäin 
iloinen ja ylpeä. Te olette kaikki tapahtuman todistajia, mutta tilaisuuden arvokkuuden vuoksi 
pyydän lähitodistajiksi _____________n ja ______________n. Pyydän teitä tulemaan tänne eteen, 
olkaa hyvä. (Toinen todistajista ottaa käsiinsä kehystetyn jäsenyystodistuksen ja toinen ritarin 
ansiomitalin, arkimerkit sekä puolisomerkin).  
 
Ennen tulevan ritarin eteen kutsumista lyöjä esittelee hänet klubin edustajilta etukäteen selville 
saamiensa tietojen perusteella. Hän kertoo tämän lionsansioista ja -urasta sekä yhteiskunnallisista 
ansioista ja aktiivisuudesta ja kutsuu lopuksi tulevan ritarin kaikkien eteen. Sen jälkeen hän jatkaa 
esimerkiksi seuraavasti: ”Hyvä lion ____________________, klubisi on pannut merkille toimintasi 
lionina. Olet perustajajäsen/100 % lion ja liittynyt klubiin vuonna ____/ toiminut presidenttinä 
kaudella________/toiminut klubin sihteerinä ja muissakin klubin viroissa/jne. Toimintasi on 
ulottunut myös klubin ulkopuolelle, piirin/liiton tasolle. Olet osallistunut aktiivisen 
yhteiskunnallisen toiminnan lisäksi monipuolisesti klubisi toimintaan ja ottanut vastaan sinulle 
tarjotut tehtävät oikeassa leijonahengessä. Olet käyttäytynyt aidon lionin lailla ja innostanut 
esimerkilläsi muita lioneita. Puolisosi on tukenut kiitettävästi toimintaasi. Tämän vuoksi klubisi 
hallitus on yksimielisesti päättänyt hakea sinulle Arne Ritari –killan jäsenyyttä. Arne Ritari –säätiön 
hallitus on käsitellyt hakemuksen, tutkinut taustasi, perehtynyt toimintaasi ja päättänyt hyväksyä 
klubisi hakemuksen.” 
 
Arvoisat läsnäolijat pyydän teitä nyt kunnioittamaan ritariksi lyöntiä nousemalla ylös. Pyydän 
sinua lion _________ asettamaan toisen polvesi pielukselle/pallille/tyynylle ja ottamaan vastaan 
Lions-ritarin arvon. (Toinen todistajista ojentaa lyöjälle miekan). Arne Ritari –säätiön 
valtuuttamana ja näiden todistajien läsnä ollessa minulla on kunnia saamani valtuutuksen 
perusteella lyödä sinut näillä miekaniskuilla (ensin miekan lape vasemmalle eli sydämen puoleiselle 
olkapäälle, sitten oikealle ja vielä lopuksi vasemmalle olkapäälle) Lions-ritariksi ja Arne Ritari –
killan jäseneksi numero _________. 
 
Nyt voit nousta ylös ja olla ylpeä nimityksestäsi. (Miekka annetaan takaisin todistajalle). Uskomme, 
että tulevaisuudessakin seuraat sydämesi ääntä ja autat siellä, missä apua kipeästi tarvitaan. Sinulle 
luovutetaan nyt nimityksen todisteeksi jäsenyystodistus, ansiomitali sekä juhla- ja arkimerkit.  
(Ritariksi lyöjä kiinnittää ansiomitalin uuden ritarin rintaan ja onnittelee häntä. Toinen todistajista 
kiinnittää puolisomerkin. Ritariksi lyöjä tai toinen todistaja antaa ritarille kehystetyn 
jäsenyystodistuksen sekä ja arkimerkit). Toimitus päättyy uuden ritarin kiitossanoihin sekä 
onnitteluihin ja valokuvaukseen. 
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